
Czego nauczymy się w listopadzie w „Jagódkach” 

 

Tematy kompleksowe 

 

1. Bezpieczny przedszkolak 

2. Masz kraj Polska 

3. Listopadowy deszcz 

4. Poznajemy swoje emocje 

 

W tym miesiącu: 

 

• Będziemy uwrażliwiani na potrzeby innych 

• Opowiemy o własnych emocjach i podzielimy się nimi z innymi 

• Podejmiemy współpracę z innymi kolegami w dążeniu do wspólnego celu 

• podejmowanie prób zabawy w parach oraz małych grupach 

• Będziemy nazywali  swoje miejsce zamieszkania 

• Uważnie posłuchamy wierszy i opowiadań 

• Poznamy wybrane zasady bezpieczeństwa na drodze 

• Rozpoznamy i nazwiemy figury geometryczne 

• Sklasyfikujemy przedmioty ze względu na kształt 

• Porozmawiamy na temat przynależności do kraju rodzinnego 

• Nazwiemy i rozpoznamy wartości związane z szacunkiem do kraju, szacunkiem 

do innych ludzi 

• Będziemy obdarzali uwagą osoby dorosłe oraz rówieśników 

• Będziemy przestrzegali ustalonych norm i zasad regulujących życie w grupie 

• Poznamy symbole narodowe oraz legendy polskie 

• Rozwiniemy pamięć poprzez powtarzanie i naukę krótkich wierszy 

• Będziemy przeliczali na konkretach, wykonywali proste działania 

matematyczne związane z dodawaniem i odejmowaniem 

• Rozróżnimy prawą i lewą stronę ciała 

• Będziemy budowali wypowiedzi na podany temat 



 

wiersz pt. „Jaki znak Twój?”  Michał Rusinek 

 

Jaki znak Twój? 

Jaki znak mój? Co to znaczy? 

Czyżby ktoś mnie gdzieś oznaczył? 

Czy na ciele? Czy na mapie?  

Jak w tym wszystkim się połapię? 

Czy na zdjęciu w internecie, 

czy też w rzeczywistym świecie? 

No i czym? W domysłach tonę: 

gwiazdką czy emotikonem? 

Może flagą lub symbolem? 

Ja symbole inne wolę: 

flagę, co ma dwa kolory 

i łopocze, gdy wiatr spory. 

No i godło z orłem białym, 

który nie jest biały cały: 

dziób ma złoty oraz szpony. 

Kiedyś nie miał on korony. 

Teraz złotą ma koronę. 

No i patrzy w prawą stronę 

(pewnie ten swój profil woli) 

Lecz nie koniec to symboli: 

tak jak każdy kraj na świecie 

Polska własny hymn ma przecież. 

Choć śpiewają hymn piłkarze, 

to ja z ciastem go kojarzę, 

co najsłodsze jest do tego. 

To Mazurek! Dąbrowskiego! 

 



 

Piosenka pt. „Tutaj mieszkam” muz. B. Tartanus 

 

1. Wszędzie wokół piękna zieleń, 

drzewa, kwiaty cieszą mnie. 

Tam wysoko ptaszek śpiewa, 

ja tu zawsze mieszkać chcę. 

Ref. Wszystko tutaj jest mi bliskie. 

Wszystko tutaj dobrze znam. 

Tutaj mam przyjaciół wielu 

i nie jestem nigdy sam. 

2. Patrzę w prawo – widzę sklepy,  

patrzę w lewo – widzę most,  

tam na rogu jest apteka,  

a plac zabaw jest na wprost. 

Ref. Wszystko tutaj jest mi bliskie.  

Wszystko tutaj dobrze znam. 

Tutaj mam przyjaciół wielu 

i nie jestem nigdy sam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


